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Viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur:Starfssvið:
• Reynsla af störfum á fyrirtækjamarkaði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund  
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og frumkvæði
• Þekking og reynsla á sviði vátrygginga eða annarri   
 fjármálastarfsemi er kostur

VÍS |   ÁRMÚLA 3 |   108 REYKJAVÍK |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS leitar að öflugum viðskiptastjóra í metnaðarfullan hóp starfsmanna í fyrirtækjaþjónustu.  Starf viðskiptastjóra er fjölbreytt og 
krefjandi þar sem áherslan er lögð á viðskiptastjórnun og framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði.

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

 
• Að veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina á   
 fyrirtækjamarkaði
• Greina þarfir viðskiptavina og veita faglega ráðgjöf
• Viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf sem tengjast starfinu 

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk. og skulu umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfs-
umhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Iðnstýringasérfræðingur  –  PLC Iðntölvuforritun

Tengill ehf. er rótgróið og framsækið 
fyrirtæki sem hefur verið starfandi í yfir 
27 ár. Fyrirtækið hefur á að skipa fjölhæfu 
starfsfólki með víðtæka reynslu s.s. á sviði 
raflagna, ljósleiðaratenginga, iðnstýringa, 
tölvuviðgerða og margt fleira. 

Hjá Tengli og dótturfyrirtæki þess, Fjölneti, 
starfa yfir 40 starfsmenn og er fyrirtækið 
með starfsemi á þremur stöðum á landinu.  
www.tengillehf.is

Tengill ehf. á Sauðárkróki óskar að ráða reyndan PLC sérfræðing í fjölbreytt og krefjandi starf.

Starfssvið

Iðntölvuforritun; forritun aðgerðaskjáa, skjámynda- 
og fjargæslukerfa
Greining og hönnun sjálfvirknikerfa
Bilanagreiningar 
Verkefnastjórnun og kerfisgangsetningar

Umsóknarfrestur er til og með 1. des nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi
Árangursrík starfsreynsla í forritun iðntölva
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu og metnað í 
starfi
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Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna 
á samkeppnishæfu verði. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð 
og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

*Um er að ræða sértæka 
aðgerð þar sem mikið hallar 
á konur í iðnaðarstörfum hjá 
fyrirtækinu. Sjá 24. gr. laga 
nr. 10/2008 um jafnan rétt 
karla og kvenna.

Ertu að læra vél- eða rafvirkjun og vilt komast á spennandi samning?

Hjá Orku náttúrunnar tekur öflug sveit iðnmenntaðs fólks þátt í 
uppbyggingu, viðhaldi og framförum í skemmtilegu og nýjungagjörnu 
fyrirtæki. Í þeim hópi eru nú aðeins tvær konur. Um leið og við viljum 
fjölga þeim sem leggja fyrir sig iðngreinar sem koma að góðum notum 
við framleiðslu rafmagns og hitaveituvatns í virkjunum okkar þykir 
okkur líka áríðandi að konum fjölgi í þeim hópi.

Ef þú ert iðnnemi og hefur áhuga á að komast á samning hjá okkur erum 
við með lausar nemastöður í:
∙ Vélvirkjun
∙ Rafvirkjun
Við höfum ákveðið að ráða jafn margar konur og karla í þessar stöður.*
Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir, starfsþróunarstjóri Orku 
náttúrunnar, á netfanginu starf@on.is. Þú sækir um á vefnum okkar 
https://starf.or.is/on/

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.

ERTU ON?
OKKUR VANTAR STELPUR OG STRÁKA Á SAMNING

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember nk. 

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur á 
netfangið brynhildur@skipti.is.

Viðskiptastjóri ber ábyrgð á þjónustu við stóra viðskiptavini Símans á fyrirtækja-
markaði. Starfið felur í sér sölu, kynningar og þarfagreiningu fyrir fyrirtæki, ásamt 
tilboðs- og samningagerð, ráðgjöf og eftirfylgni. Einnig sér hann um að viðhalda 
viðskiptatengslum og afla nýrra. 

Menntun og reynsla 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt

• Reynsla af sölu og ráðgjöf æskileg 

• Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði 

• Þekking á fjarskipta- og upplýsingatæknilausnum æskileg

Mikilvægir eiginleikar viðskiptastjóra

• Kraftur og frumkvæði 

• Virðishugsun og rík þjónustulund 

• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu 

• Markmiðasetning og frjó hugsun

Viðskiptastýring Símans leitar að metnaðarfullum og söludrifnum 
einstaklingi til starfa. Hjá Viðskiptastýringu starfar samhentur 
hópur sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum á 
fyrirtækjamarkaði framúrskarandi þjónustu.  

Viðskiptastjóri 

hjá Símanum



Verkefnastjóri
á sviði sameindalíffræði og/eða frumulíffræði

Hlutverk:

Menntunar- og hæfniskröfur:

á sviði lífefnafræði/sameindalíffræði

Sérfræðingur

Hlutverk:

Menntunar- og hæfniskröfur:

til starfa við nýja deild innan ÍE sem beitir lífefnafræðilegum og sameindalíf-

fræðilegum aðferðum við að skýra áhrif erfðabreytileika á mannslíkamann. 

óskar eftir að bæta við sig sérfræðingum

Frekari upplýsingar veitir: 

íslenskerfðagreining

 

Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra sjúkdóma. 

Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í 

alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.  

| ATVINNA | 
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Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 

einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Aðstoðardeildarstjóri
Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild er laus til umsóknar 
frá 1. febrúar 2015. Umsóknarfrestur er til 8. desember 2014. 
Með umsókn fylgi ferilskrá.

Helstu kröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
• Faglegur metnaður og góð samskiptahæfni.
• Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum æskileg. 

Helstu þættir starfsins:
• Umsjón með verkferlum, gerð hjúkrunarferlis 
 og framkvæmd hjúkrunar. 
• Skráning hjúkrunar fer fram í Sögukerfi.
• Skráning raunverulegs aðbúnaðar íbúa fer fram í RAI-mati. 

Áhugasamir vinsamlega sendið skriflega umsókn eða í tölvupósti til:

Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2, 
109 Reykjavík 
jonbjorg@skogar.is

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík
www.studlar.is   mru@studlar.is

Starfsmaður á 
lokaða deild Stuðla.

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með 
unglingum? Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu, 
aðallega á lokaðri deild en einnig á meðferðardeild Stuðla.

Starfsvið
Á lokaðri deild felst starfið m.a. í:
   •  Umönnun og gæslu ungmenna
   •  Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
   •  Fylgja eftir því verklagi sem á deildinni er ásamt  skráningu 
       upplýsinga Skráning upplýsinga og eftirfylgd á verklagi

og á meðferðardeild, eftir því sem við á:
   •  meðferðarvinnu og daglegum samskiptum, við unglinga
   •  samskiptum við foreldra
   •  vinnu að tómstundastarfi með unglingum
   •  einstaklingsbundnum stuðningi við unglingana 
       í meðferð í samvinnu við deildarstjóra, og sálfræðinga.

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða samskip-
tahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjólstæðinga, stundvísi, 
áhuga á meðferðarstörfum og skipulögð vinnubrögð.

Hæfnikröfur
   •  BA eða BS gráða í félagsvísindum er æskileg 
   •  Reynsla sem að mati forstöðumanns nýtist í starfi, t.d. 
       í meðferðar-, tómstunda- eða íþróttastarfi.
   •  Áhugi á að vinna með unglingum 

þ

   •  Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferðarnálgun 
       og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
   •  Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri 
Neyðarvistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að fá 
upplýsingar hjá Þórarni Viðari Hjaltasyni, forstöðumanni 
Stuðla, í síma 530 8800

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat forstöðumanns 
Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Umsóknarfrestur 
er til 7. des nk. og þarf umsækjandi helst að geta hafið störf sem 
fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið 
ákveðin.

Umsóknir berast til Stuðla - Meðferðarstöðvar ríkisins 
fyrir unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík 
eigi síðar en 7. desember 2014.
Auglýsingin gildir í 6 mánuði

Starfssvið
Ábyrgð á  fjarskipta-  og upplýsingatæknilegu umhverfi Vegagerðarinnar þ.m.t. stefnumótun, rekstri og öryggi upplýsingakerfa 
ásamt þróun og viðhaldi  hugbúnaðar.

Menntunar- og hæfniskröfur
    •  Tölvunarfræðingur/tölvuverkfræðingur eða sambærileg menntun
    •  Meistaragráða er æskileg 
    •  Stjórnunarreynsla
    •  Gott vald á íslensku og ensku
    •  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymi
    •  Frumkvæði og faglegur metnaður
    •  Skipulögð og öguð vinnubrögð 
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
REYKJAVÍK

Laust er til umsóknar starf upplýsingatæknistjóra Vegagerðarinnar.  
Um 100% starf er að ræða. Á upplýsingatæknideild eru starfandi tíu starfsmenn.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu 
Vegagerðarinnar eru konur sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 8. desember  2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er 
eftir,  þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.
 
Nánari upplýsingar  um starfið veitir Jónas Snæbjörnsson, framkvæmdastjóri  
í síma 522 1004 og Ólöf Thorarensen, mannauðsstjóri í síma 522 1042.
 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

LEX
LÖGMANNSSTOFA

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Fax 590 2606

Hafnarstræti 94
600 Akureyri
Fax 590 2680

Sími 590 2600
lex@lex.is
www.lex.is

LEX er ein stærsta lögmannsstofa landsins með yfir 40 lögmenn innan sinna raða 
og sinnir verkefnum fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

TRAUSTUR 
LIÐSAUKI ÓSKAST 
TIL STARFA
 

LEX óskar eftir að ráða öfluga einstaklinga til 
spennandi og krefjandi starfa hjá einni stærstu 
lögmannsstofu landsins.

Aðstoðarmaður lögmanna

Aðstoðarmaður veitir lögmönnum stofunnar 
aðstoð og sinnir nánar skilgreindum, sjálfstæðum 
verkefnum. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi 
mjög gott vald á íslensku og ensku ásamt góðri 
tölvukunnáttu. Stúdentspróf er skilyrði en frekari 
menntun er kostur.
 
Móttökuritari

Ritari í móttöku tekur á móti viðskiptavinum,  
sinnir símavörslu og aðstoðar starfsmenn stof- 
unnar. Umsækjandi verður að hafa gott vald á 
íslensku og góða enskukunnáttu.
 
Umsóknir skal senda á umsokn@lex.is og 
umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk.     
Nánari upplýsingar veitir Katrín Jónasdóttir,          
framkvæmdastjóri LEX.
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Icelandair hótel Reykjavík Natura er nýlega 
endurbætt hótel staðsett mitt í náttúru 
Nauthólsvíkur og Öskjuhlíðar en hótelið 
ber nafn sitt í takt við umhverfið. Hótelið 
er með umhverfisvottun og starfar eftir 

gæðastöðlum í sátt við umhverfið. Á 
Icelandair hótel Reykjavík Natura býðst 

öll sú þjónusta sem gestir gera kröfu um á 
fyrsta flokks hóteli, hvort sem er í mat og 

drykk á veitingastaðnum Satt sem 
staðsettur er á hótelinu, í afslöppun og 
dekri í Sóley Natura Spa sem einnig er 
á hótelinu. Listum og menningu er gert 

hátt undir höfði á hótelinu og er reglulega 
boðið upp á ýmsa viðburði eins og lifandi 

tónlist og tískusýningar. Sérstaða hótelsins 
og afþreyingarmöguleikar gera dvölina að 

eftirminnilegri upplifun.

Flugleiðahótel reka tvær hótelkeðjur; Icelandair Hotels og Hótel Eddu samtals 21 hótel ásamt því að 
reka Hilton Reykjavík Nordica.  Hjá félaginu starfar samhentur hópur starfsmanna sem telur yfir 500 
manns með sameiginleg skýr markmið. 

VIÐ LEITUM AÐ GESTAMÓTTÖKUSTJÓRA 
Á ICELANDAIR HÓTEL REYKJAVÍK NATURA 

Gestamóttökustjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi gestamóttöku hótelsins  
auk stjórnunarlegrar ábyrgðar gagnvart starfsfólki.  

Starfið krefst mikillar færni í mannlegum samskiptum. Gerð er krafa um reynslu af  
hótelstörfum auk minnst 3ja ára reynslu af stjórnun.  Jafnframt er gerð krafa um  
háskólamenntun við hæfi en framhaldsmenntun á sviði hótelstjórnunar er kostur.  

Við leitum að jákvæðum einstaklingi með mikla þjónustulund, metnað, góða  
tungumála-kunnáttu, vilja til að ná árangri og takast á við krefjandi verkefni.

Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu félagsins www.icelandairhotels.com eigi síðar en 
2. desember, 2014. 

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Brynhildur Guðmundsdóttir, hótelstjóri: binna@icehotels.is
Björk Baldvinsdóttir, sérfræðingur á starfsmannasviði: umsoknir@icehotels.is

EFLA leitar að liðsauka 
á Norðurlandi
Óskum eftir að ráða véltæknifræðing eða 
vélaverkfræðing

• B.Sc. gráða í véltæknifræði eða vélaverkfræði er  
 skilyrði

• Haldgóð þekking á notkun hönnunarforrita s.s.  
 Revit, Inventor eða Solid Works er mikilvæg

•  Reynsla við lagnahönnun, verkeftirlit eða   
 verkefnastjórnun er æskileg

•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

•  Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

Aðsetur starfsmanns verður í höfuðstöðvum 
EFLU á Norðurlandi. 

Umsóknir, með upplýsingum um menntun og 
starfsreynslu, skulu berast í gegnum heimasíðu EFLU, 
www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 6. desember 
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og 
farið með þær sem trúnaðarmál.

Óskum eftir að ráða byggingarverkfræðing 
eða byggingartæknifræðing

•  B.Sc. gráða í byggingarverkfræði eða    
 byggingartæknifræði er skilyrði
• Haldgóð þekking á notkun hönnunarforrita s.s.   
 Revit, InRoads eða Novapoint er mikilvæg

•  Reynsla af hönnun samgöngumannvirkja eða   
 veitukerfa, verkeftirliti eða verkefnastjórnun er   
 æskileg

•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

•  Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um störfin veitir Árni Sveinn Sigurðsson, 
svæðisstjóri EFLU Norðurlandi, arni.sigurdsson@efla.is. 

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri til 
þess að stuðla að framförum og efla 

samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 260 

samhentra starfsmanna.
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Leikskólinn Heiðarsel óskar eftir 
deildarstjóra í 100% stöðu frá 1. janúar

Leikskólinn Heiðarsel er Heilsuleikskóli sem starfar eftir 
heilsustefnunni. Áhersla er lögð á hreyfingu, næringu og 
listsköpun í leik og starfi. Aðrir áhersluþættir leikskólans 
eru málörvun/læsi og stærðfræði. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
-  Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna sam 
 kvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t: 
-  Að bera ábyrgð á uppeldis-og menntunarstarfinu sem 
 fram fer á deildinni

-  Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar

-  Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá 
-  Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu

Hæfniskröfur:
-  Leikskólakennaramenntun

-  Reynsla af uppeldis-og kennslustörfum með börnum

-  Góð hæfni í mannlegum samskiptum

-  Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður

-  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 12. desember nk.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um. 
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Reykjanesbæjar. 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

Frekari upplýsingar veitir Kolbrún Sigurðardóttir 
leikskólastjóri í síma 420-3131/866-5936 
eða kolbrún.sigurdardottir@heidarsel.is

LEIKSKÓLINN HEIÐARSEL

ATVINNA

ÁTVR rekur 48 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er 
að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir 
samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfshlutfall er 100%.

Aðstoðarverslunarstjóri 
– höfuðborgarsvæðið
Við óskum eftir að ráða öflugan aðstoðarverslunarstjóra í 
Vínbúð á höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Sala, birgðahald og umhirða búðar
• Fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfnikröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg
• Reynsla af verkstjórn 
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og 
   þekking á Navision kostur

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veita

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is – 520 4700
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is – 520 4700

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

SÖLURÁÐGJAFI FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU

Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að bæta í hópinn og leitum 
við því að drífandi söluráðgjafa í fyrirtækjaþjónustu. Í starfinu felst sala á farsíma- og 
fastlínuþjónustu til fyrirtækja.
 
Aðeins sjálfstæður einstaklingur með mikla reynslu af sölu á fyrirtækjamarkaði 
kemur til greina.

 

TÆKNIFULLTRÚI FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU

Hérna leitum við að aðila með ríka þjónustulund og þolinmæði sem kann að setja 
tæknimál yfir á mannamál. Starfið felst í tækniþjónustu við viðskiptavini með áherslu 
á fyrirtækjalausnir.

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á símkerfum, VoIP, SIP, á netkerfum og netbúnaði. 
Stúdentspróf er skilyrði. Reynsla af sambærilegu starfi og tæknimenntun eru kostir.
 

VERSLUNARSTJÓRI – NOVA GLERÁRTORGI, AKUREYRI

Okkur vantar öflugan einstakling sem ber ábyrgð á daglegum rekstri í verslun Nova 
á Akureyri. Verslunarstjóri sinnir m.a. starfsmannamálum, fræðslu, þjálfun, vaktaplani 
og frammistöðumati.
 
Góð tölvukunnátta, rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg. 
Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði. Unnið er á vöktum.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sæki um á nova.is fyrir 1. desember.
Nánari upplýsingar veitir Eva Ýr / evag@nova.is

heima hjá Nova?m j oÁtt þú ht h

2014

Sæktu
um fyrir

1. des.
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Subway leitar að öflugum einstaklingi sem hefur áhuga á að ná árangri í starfi og efla frábæran hóp. 
Um er að ræða framtíðarstarf þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, rekstrarþekkingu, 
samskiptahæfni, frumkvæði, framúrskarandi þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.  

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 30. nóvember. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni:
Verslunarstjóri stýrir daglegum rekstri verslunar og er leiðtogi 
á sínum veitingastað. Starf hans er mjög fjölbreytt enda tekur 
verslunarstjóri þátt í öllum daglegum störfum staðarins og ber 
ábyrgð á starfsmannastjórnun á sínum stað. Verslunarstjóri er 
ábyrgur fyrir pöntunum, uppgjörum, starfsmannamálum, þjónustu 
og afgreiðslu ásamt öllu öðru sem tilheyrir starfinu. 

Við leitum að:
Kraftmiklum starfsmanni með reynslu og þekkingu 
á stjórnun og rekstri. Viðkomandi þarf að vera 
sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og hafa getu til að leiða 
hóp starfsmanna ásamt því að veita viðskiptavinum 
framúrskarandi þjónustu. 

Góð laun í boði og árangurstengt hvatakerfi.

Verslunarstjóri 

SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. Stjarnan ehf., 
einkaleyfishafi Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi sem staðsettir eru víða um 
land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið 1994. Markmið Subway um allan heim er 
að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan skyndibita með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að 
matseðillinn bjóði upp á bragðgóða valkosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir 
að matvæli uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

Ert þú framúrskarandi?
Creditinfo leitar að öflugu fólki til að vinna að spennandi 
verkefnum sem verða grunnurinn að framtíðarvexti fyrirtækisins. 
Við erum leiðandi fyrirtæki í traustri miðlun fjárhags- og fjölmiðla- 
upplýsinga og starfrækjum einn stærsta gagnabanka landsins. Við 
leggjum metnað okkar í að vinna með viðskiptavinum okkar til að 
hjálpa þeim að ná enn betri árangri. Við bjóðum vinnu í skemmti- 
legum og faglega sterkum hópi þar sem tækifærin eru mikil.

Gildin okkar eru traust, kraftur og tilgangur. Þau skilgreina hvernig 
við vinnum og hjálpa okkur við framkvæmd allra verkefna. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Snorri Jónsson starfsmannastjóri, 
snorri@creditinfo.is

Umsókn ásamt ferilsskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is 

Heiti pósts skal vísa til starfs sem sótt er um:
Þjónustufulltrúi – Kerfisstjóri – Hugbúnaðarsérfræðingur
Gagnagrunnssérfræðingur – Viðskiptastjóri

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember

Creditinfo var stofnað á Íslandi árið 1997. Við erum í dag hluti af Creditinfo Group 
sem er með 280 starfsmenn í 16 löndum, þar af 48 snillinga á Íslandi.

     Kerfisstjóri á Upplýsingatæknisviði

Við leitum að úrræðagóðum samskiptasnillingi til að þjónusta notendur vegna 
hugbúnaðarlausna og kerfa Creditinfo. Meðal verkefna er aðstoð við viðskiptavini 
vegna uppsetninga á tengingum við Creditinfo, almennur rekstur á tölvukerfum og 
netkerfum félagsins og uppsetning á tölvu-, net- og hugbúnaði.  

Menntun / Reynsla / hæfni:

Menntun sem nýtist í starfi, t.d. kerfisfræði/kerfisumsjón

Þekking á Exchange Server, Active Directory, SQL Server, netkerfum

 og IP símkerfum

Þekkingu á Office hugbúnaði, þekkingu á VMWare kostur

     Gagnagrunnssérfræðingur á Upplýsingatæknisviði 
Gagnagrunnssérfræðingur mun vinna náið með greiningateymi að uppbyggingu 
vöruhúss gagna. Hann mun leiða uppbygginguna og bera ábyrgð á réttmæti 
uppsetningar og áreiðanleika. Hann mun tilheyra 13 manna sérfræðiteymi á 
upplýsingatæknisviði.

Menntun / Reynsla / hæfni:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegri menntun sem nýtist í starfi.

Þekking á Microsoft SQL, SQL málinu og TSQL málinu sérstaklega

Reynsla af uppsetningu vöruhúss gagna og þekking á OLAP æskileg

     Hugbúnaðarsérfræðingur á Upplýsingatæknisviði 
Okkur vantar sérfræðing til að taka þátt í að hanna og þróa kerfi fyrir innlenda og 
erlenda starfsemi. Öll tegund forritunarþekkingar nýtist í þetta verkefni og reynsla 
er mikils metin. Við leitum að aðila sem er tilbúin að leggja sitt mat á allt sem við 
gerum, liggur ekki á þekkingu sinni og tekur þátt í því að þróa, smíða, breyta og 
bæta. Við vinnum eftir agile aðferðafræðinni.

Menntun / Reynsla / hæfni:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

Reynsla af forritun í .NET, C#, ASP.NET, CSS, javascript og HTML

Þekking á Microsoft SQL, SQL og TSQL málinu er æskileg www.creditinfo.is

     Viðskiptastjóri á Viðskiptastýringar- og þróunarsviði
Við leggjum áherslu á ráðgjöf með það að markmiði að nýta upplýsingar sem best 
í viðskiptum. Viðskiptastjórar eiga í miklum samskiptum við viðskiptavini, þurfa að 
geta sett sig inn í vinnuferla þeirra og fundið lausnir. Viðskiptastjórar þurfa líka að 
vera talnaglöggir og geta greint notkunarmynstur í því skyni að hjálpa viðskipta- 
vinum okkar að ná enn betri árangri.

Menntun / Reynsla / hæfni:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða viðskiptafræði

Reynsla úr atvinnulífinu, t.d. bankastarfsemi

Áhugi á og reynsla af sölu

     Þjónustufulltrúi á Gagna- og þjónustusviði

Við leitum að öflugum liðsmanni á þjónustusvið. Starfið felst í afgreiðslu og 
þjónustu til viðskiptavina. Meðal verkefna eru upplýsingagjöf til einstaklinga og 
starfsmanna fyrirtækja, uppfærsla á gögnum (innsláttur og eftirlit), almenn 
símsvörun og móttaka viðskiptavina og gesta. 

Menntun / Reynsla / hæfni:

Afburðar þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Góð almenn tölvukunnátta 

Reynsla úr atvinnulífinu, t.d. fjármálastarfsemi er kostur



Gleraugnaverslung
Starfsmaður óskast í fullt starf.    
Þarf að hefja störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á netfangið:  
box@frett.is  merkt „Gleraugu“

Össur leitar að metnaðargjörnum einstaklingi til að taka þátt  í 
 uppbyggingu og rekstri viðskiptalausna í tölvudeild fyrirtækisins. Teymið 
vinnur í dag að innleiðingum, uppfærslum, þjónustu og samræmingu 
á ferlum innan allra dótturfélaga Össurar í upplýsingakerfum eins og 
Dynamics NAV, Dynamics CRM, Sharepoint o.fl.

STARFSSVIÐ: 

• Verkefnastjórnun
• Þarfagreining
• Umsjón með innleiðingum/uppfærslum
• Þjónusta við notendur

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólamenntun
• Þekking á Dynamics NAV æskileg
• Þekking á Dynamics CRM æskileg
• Að lágmarki 4 ára starfsreynsla í upplýsingatækni
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 2. desember 
næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf 
er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 

WWW.OSSUR.COM

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD

SÉRFRÆÐINGUR VIÐSKIPTALAUSNA

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.  

Hjá félaginu starfa um 2200 manns í 18 löndum.  

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Fjölbreytt störf á tæknisviði
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og fjölbreytt störf á tæknisviði

 

 

Hæfniskröfur:

Starfsmenn á tæknisviði

2010
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

2011
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

2012
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

2013
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Öryggismiðstöðin | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 | oryggi.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að allt 
starfsfólk Öryggismiðstöðvarinnar þarf að skila inn sakavottorði.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt 
„Tæknisvið“. Umsóknarfrestur er til 28. nóvember 2014.

• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar er æskilegt
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi, 
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og velferðarmálum fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á síðustu fjórum árum hlotið viðurkenningu VR 

sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins. 

Óskum eftir að ráða vana smiði og kranamann til starfa.
Vegna framkvæmda við Mánatún

 
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu

okkar að Smiðshöfða 7, 110 Reykjavík, sími: 414 2400



| ATVINNA | 

VIÐGERÐIR - LAGERSTARF
Þjónustuaðili við fyrirtæki í mannvirkjagerð óskar eftir reglusömum 
og samviskusömum starfsmanni til framtíðarstarfa. Starfið felur í 
sér framleiðslu á íhlutum til mannvirkjagerðar, afgreiðslu á vörum 
til viðskiptavina, ásamt viðgerðum á litlum glussa- og rafmagns-
verkfærum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli, 
grunnkunnáttu á tölvur hafa bílpróf ásamt því að vera stundvís og 
drífandi. 
Áhugasamir sendi umsókn með upplýsingum um menntun, reynslu 
og fyrri störf ásamt launaóskum á netfangið vinna@tagl.is fyrir 
5. desember 2014. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í 2 – 3. viku 2015. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Traust · Samvinna · Virðing · Framsýni

Tækifæri í ferðaþjónustu
Við leitum að starfsmanni í hópadeild til að sjá um sölu og skipulagningu á ferðum erlendra gesta. 
Nánari upplýsingar á: www.farmholidays.is/atvinna

Metnaður er lagður í gott starfsumhverfi, góðan starfsanda sem og að veita trausta og persónulega 
þjónustu. Ferðaþjónusta bænda er leiðandi í íslenskri ferðaþjónustu og er umhugað um að starfsemi 
fyrirtækisins sé í sátt við menn og náttúru. Skrifstofan er EarthCheck vottuð.

Umsóknir berist fyrir 1. desember til Ferðaþjónustu bænda á atvinna@farmholidays.is

www.farmholidays.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2014. 
Rio Tinto Alcan  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotintoalcan.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða bifvélavirkja, 
vélvirkja eða vélfræðing til að sinna fjölbreyttum störfum  
á vinnuvélaverkstæði fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir 

á farartækjum og vinnuvélum

» Viðhald á vökvakerfum og aflvélum

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinsbréf í bifvéla- eða vélvirkjun 

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

og hæfileiki til að vinna í hópi

» Þekking á vökvakerfum og 

rafmagni er kostur

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

Nánari upplýsingar veitir Jóhann 
Samsonarson, verkstjóri vinnuvéla-
verkstæðis, í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlega fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
riotintoalcan.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Bifvélavirki, vélvirki  
eða vélfræðingur 
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VILTU VINNA Í KREFJANDI, LIFANDI
OG SKAPANDI UMHVERFI? 

Íslenska auglýsingastofan óskar eftir að ráða
til sín framúrskarandi vefhönnuð.

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishornum af fyrri verkefnum 
sendist rafrænt á starf@islenska.is ekki síðar en 30. nóvember.

Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra auglýsingastofa í yfir 25 ár 
og er stolt af því að hafa komið að kynningu öflugustu vörumerkja á 
Íslandi. Íslenska leggur áherslu á árangur viðskiptavina sinna og byggir 
öflugt skapandi starf á sterkum faglegum grunni, vandaðri ráðgjöf og 
markvissum rannsóknum. Íslenska er eina auglýsingastofan í hópi 
framúrskarandi fyrirtækja Creditinfo árið 2011, 2012 og 2013.

Vaka hf óskar eftir starfsfólki  
í eftirtalin störf:

MÓTTAKA.
Vaka hf óskar eftir starfmanni í móttöku,  
vinnutími 9:00 – 17:00 
Hæfniskröfur:
   • Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
   • Kunnátta á Navision
   • Stundvísi og snyrtimennska
   • Góð mannleg samskipti
   • Þjónustulund
   • Öguð vinnubrögð
   • Almenn tölvukunnátta, bókhaldsreynsla kostur 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt  
ferilskrá á  starf@vakahf.is

BÍLSTJÓRI.
Vaka hf. óskar eftir bílstjóra.
Hæfniskröfur:
   • Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
   • Meirapróf     
   • Vinnuvélaréttindi kostur
   • Stundvísi og snyrtimennska
   • Góð mannleg samskipti
   • Þjónustulund
   • Öguð vinnubrögð 
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt  
ferilskrá á  starf@vakahf.is

FÖRGUN / VARAHLUTAVERSLUN.
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í förgun  
/ varahlutaverslun.
Hæfniskröfur:
   • Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
   •  Lyftarapróf
   • Vinnuvélaréttindi kostur
   • Stundvísi og snyrtimennska
   • Góð mannleg samskipti
   • Þjónustulund
   • Öguð vinnubrögð
   •  Þekking á helstu bíltegundum og varahlutum kostur 
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt  
ferilskrá á  starf@vakahf.is
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Járnprýði ehf | Akralind 5 | 201 Kópavogi | S: 822 1717 

Járnprýði ehf. vantar fjölhæfan, duglegan og heiðarlegan  
starfsmann. Viðkomandi þarf að vera íslenskumælandi og reyklaus.

Járnprýði er lítið og persónulegt fyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum 
verkefnum með sterkan hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið ingi@jarnprydi.is

Lausar stöður hjá Hafnarfjarðarbæ

Verkefnastjóri – þroskaþjálfi í lengda viðveru fyrir 
fötluð ungmenni
 
Frístundaleiðbeinandi í ungmennahúsið Húsið
 
Fulltrúi í félagsstarf aldraðra
 
Forstöðumaður á skammtímavistun fyrir fatlað fólk
 
Umsjónarmaður frístundaheimilis 
 
Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar á 
frístundaheimili
 
Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is 

VEITINGASTJÓRI ÓSKAST UMSÓKN

Við auglýsum eftir veitingastjóra til að sjá um daglegan 
rekstur á Saffran Express, Ártúnsbrekku. Viðkomandi 
mun annast allan almennan rekstur, sjá um pantanir  
og stýra eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti.

SÆKTU UM EF ÞÚ…
•  Vilt vinna á öflugum og skemmtilegum vinnustað.
•  Ert 35 ára eða eldri.
•   Hefur metnað til að reka með okkur  

framúrskarandi veitingastað.
•  Vilt vinna frá kl. 9–17 alla mán. til fös.  

Ekki er verra að hafa reynslu af sambærilegum rekstri.

Glæsibæ  •  Bíldshöfða  •  Dalvegi  •  Ártúnsbrekku  •  Bæjarhrauni

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar veitir  
Herwig: atvinna@foodco.is

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild

Sindri leitar að rafeindavirkja og/eða vélvirkja. Starfið 
felur í sér í þjónustu á rafmagnsverkfærum. 
 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 70 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður. 

Rafeindavirki
eða vélvirki
Hæfniskröfur: 
¬ Rík þjónustulund og nákvæmni 
¬ Öguð vinnubrögð
¬ Frumkvæði og metnaður í starfi 
¬ Góð enskukunnátta 
¬ Góð tölvukunnátta 
¬ Reynsla af sambærilegum 
 störfum kostur

Menntun: 
Rafeindavirki og/eða vélvirki 
með þekkingu á rafmagni og vélum. 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000 
eða kph@sindri.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 1. desember. 

JAFNLAUNA-
VOTTUN

sími: 511 1144
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Viltu komast á 
samning hjá okkur? 

Hjá okkur vinnur 121 iðnaðarmaður við fjölbreytt og 
spennandi verkefni með það að markmiði að tryggja 
fólki aðgang að hreinu vatni, hita, rafmagni og fráveitu. 
Þar af eru sex konur. Við viljum breyta þessu. 

Okkur finnst áríðandi að fá fleiri konur í hóp þeirra 
sem leggja fyrir sig iðngreinar. Því ætlum við að fjölga 
iðnnemastöðum og ráða jafn margar konur og karla í þær.*

Ef þú ert iðnnemi sem hefur áhuga á að 
komast á samning hjá okkur eru lausar 
nemastöður í þessum greinum: 

• Vélvirkjun
• Rafvirkjun
• Rafveituvirkjun

Nánari upplýsingar veitir Birna Bragadóttir, 
starfsþróunarstjóri Orkuveitunnar, í netfanginu starf@or.is.
Þú sækir um á vefnum okkar, www.or.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2014.

*Um sértæka aðgerð er að ræða þar sem mikið hallar 
  á konur í iðnaðarstörfum hjá fyrirtækinu. Sjá 24. gr. laga 
  nr. 10/2008 um jafnan rétt karla og kvenna. 

Nánari upplýsingar um þjónustu
okkar má finna á www.or.is 

Orkuveita Reykjavíkur 
er fjölbreyttur og 
lifandi vinnustaður 
fólks með mikla 
þekkingu.
 
Fyrirtækið leitast við 
að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, 
vinnuumhverfi og 
möguleika til að 
samræma vinnu 
og fjölskylduábyrgð 
eins og kostur er.

Orkuveita Reykjavíkur 
hlaut jafnréttis- 
viðurkenningu 
árin 2002 og 2013
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Starf framkvæmdastjóra Samfés, samtaka  
félagsmiðstöðva á Íslandi, er laust til umsóknar.

Nánari upplýsingar eru að finna á www.samfes.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2014.

Framkvæmdastjóri

SSÁÁLLFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR
SÁÁ óskar eftir aðð ráðáða ásálflfræðiðing m meðeð s statarfrfsrsrététtitindndii 
titill ststararfafa í í 5 500 –– 10100%0% s stötöðuðu.. ÁhÁhugugi i ogog reyynsla af störfum

g

með  börn og unglinga ásamt áfengis- og vímuefnamálum
æskileg.

Frekari upplýsingar veiitiir Á Ása M M. SiSigugurjrjónónsdsdótóttitirr
sásálflfræræððiningugurr SÁSÁÁÁ íí sísímama 5 53030 7 760600 0 ogog netfangi

pp ý g g j
 asa@saa.is 

Umsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103 Reykjavík
g g gg

merktar „Sálfræððingur 20201414““

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Vegna aukinna umsvifa óskar 

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
eftir að ráða 

- sölufulltrúa í hópadeild 
Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækjum 
landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, gerir út fjölda  
hópferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili. Hjá fyrirtækinu 
starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða þekkingu og 
reynslu af ferðaþjónusturekstri. 
 
Við leitum að fólki sem býr yfir eftirfarandi kostum: 
        - haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
        - brennandi áhugi á sölumennsku
       - góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska
       - góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
       - fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 
Umsóknarfrestur er til og með 03.Desember. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf á umsækjanda 
ásamt ítarlegri starfsferilskrá. 
 
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sonja Magnúsdóttir, sölustjóri ferðaskrifstofu,  
en umsóknum skal skilað á netfangið sonja@gjtravel.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

VIÐGERÐIR - LAGERSTARF
Þjónustuaðili við fyrirtæki í mannvirkjagerð óskar eftir reglusömum 
og samviskusömum starfsmanni til framtíðarstarfa. Starfið felur í 
sér framleiðslu á íhlutum til mannvirkjagerðar, afgreiðslu á vörum 
til viðskiptavina, ásamt viðgerðum á litlum glussa- og rafmagns-
verkfærum. Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku máli, 
grunnkunnáttu á tölvur hafa bílpróf ásamt því að vera stundvís og 
drífandi. 
Áhugasamir sendi umsókn með upplýsingum um menntun, reynslu 
og fyrri störf ásamt launaóskum á netfangið vinna@tagl.is fyrir 
5. desember 2014. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í 2 – 3. viku 2015. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR Reykjavík 201411/885
Húsvörður Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201411/884
Forstöðumaður Stofnunar stjórnsýsHáskóli Íslands Reykjavík 201411/883
Sérfræðingur Skrifstofa Þjóðminjasafns Íslands Reykjavík 201411/882
Ritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201411/881
Matartæknir Landspítali, eldhús Reykjavík 201411/880
Upplýsingatæknistjóri Vegagerðin Reykjavík 201411/879
Matráður Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201411/878
Vaktstjóri Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201411/877
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201411/876
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201411/875
Starfsmaður á lokaða deild Stuðlar Reykjavík 201411/874
Staðarhaldari á Mógilsá Skógrækt ríkisins Reykjavík 201411/873
Kennari í málmiðngreinum Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201411/872
Sjúkraliðar Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201411/871
Verkefnastjóri Landspítali Reykjavík 201411/870

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Ráðgjafi  fyrir innflytjendur 50% starf – Ráðhús Reykjavíkur

Mannréttindaskrifstofa

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða pólsku- og íslenskumælandi ráðgjafa fyrir innflytjendur. Í boði 
er áhugavert starf  á fyrirmyndarvinnustað. Um er að ræða 50% starf og ráðið er í starfið til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ráðgjöf og aðstoð við innflytjendur í Reykjavík. 
• Ráðgjöf við starfsfólk Reykjavíkurborgar. 
• Kynning og fræðsla um málefni innflytjenda. 
• Upplýsingamiðlun til innflytjenda. 
• Þátttaka í verkefni Reykjavíkurborgar gegn heimilisofbeldi. 
 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er kostur
• Góð færni í pólsku, bæði ritað og talað mál
• Góð færni í íslensku, bæði ritað og talað mál
• Færni í rússnesku er kostur
• Þekking á mannréttinda- og innflytjendamálum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri í síma 411-4100  
eða í netfangi anna.kristinsdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Ráðgjafi  fyrir innflytjendur 50% starf – Ráðhús Reykjavíkur

Mannréttindaskrifstofa

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða arabísku- og íslenskumælandi ráðgjafa fyrir innflytjendur.  
Í boði er áhugavert starf  á fyrirmyndarvinnustað. Um er að ræða 50% starf og ráðið er í starfið til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ráðgjöf og aðstoð við innflytjendur í Reykjavík. 
• Ráðgjöf við starfsfólk Reykjavíkurborgar. 
• Kynning og fræðsla um málefni innflytjenda. 
• Upplýsingamiðlun til innflytjenda. 
• Þátttaka í verkefni Reykjavíkurborgar gegn heimilisofbeldi. 
 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er kostur
• Góð færni í arabísku, bæði ritað og talað mál
• Góð færni í íslensku, bæði ritað og talað mál
• Færni í ensku er kostur
• Þekking á mannréttinda- og innflytjendamálum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember.
Umsækjendur eru hvattir til að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri í síma 411-4100  
eða í netfangi anna.kristinsdottir@reykjavik.is

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leikskólinn Bæjarból
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Holtakot
 • leikskólakennari
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Jónshús félagsstarf aldraðra
 • afleysing í eldhúsi

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Leikskólinn Fossakot· Fossaleyni 4 · 112 Reykjavík

Er þú leikskólakennari?
Viltu ganga í lið með okkur?

Leikskólinn Fossakot óskar eftir
skemmtilegu og drífandi starfsfólki sem
býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

Áhugasamir hafi samband við
Kristínu leikskólastjóra í síma 586-1838

eða stina@fossakot.is

Leikskólakennurum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Leiðbeinendum

Sérfræðingur á 
upplýsinga tækni-  
sviði Festi
Starfssvið:
•  Uppbygging og viðhald á viðskipta-

greindar umhverfi.
•  Framsetning upplýsinga með aðstoð verk-

færa á borð við Qlik view og SSAS (OLAP).
•  Þarfagreining og skjölun.
•  Þjónusta við notendur.
 
Hæfnikröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á SQL.
•  Þekking á viðskiptagreind og upp byggingu 

vöruhúsa.
•  Þekking á Dynamics NAV og/eða  

Dynamics AX er kostur.
•  Frumkvæði, fagmennska og skipulagshæfni.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2014  
og sótt er um starfið á www.festi.is. 

Frekari upplýsingar gefur Linda Kristmannsdóttir 
upplýsingatæknistjóri í netfangið linda@festi.is.

Fyrirtæki í eigu Festi eru: Kaupás, Intersport, 
ELKO, Bakkinn.
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Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann í osta- og sælkeraborð Kringlunnar.
Starfið er fólgið í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.

HAGKAUP 
KRINGLUNNI

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður, 

geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. 

Umsóknir skulu sendar á jon@hagkaup.is fyrir 1. des.

Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri í síma 563 5201.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í úrvinnslu 
fjarkönnunargagna

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 
8. desember nk. Umsækjendur eru vin -
saml ega beðnir um að sækja um störfin  
á heima síðu Veðurstofu Íslands undir  
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á 
www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í 
úrvinnslu fjarkönnunargagna í fullt starf á 
Úrvinnslu- og rannsóknarsviði. Í boði er 
spenn andi, krefjandi og fjölbreytt framtíðar-
starf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns við ýmis 
spennandi þróunar- og rannsóknarverkefni er 
tengjast veður- og loftslagsrannsóknum, 
jökla- og vatnafræði, haffræði, jarðskorpu-
hreyfing um, eldgosum, dreifingu gas- og 
ösku skýja sem og ofanflóðum. Þessi verkefni 
byggja mörg á úrvinnslu fjarkönnunargagna, 
s.s. gagna frá veður- og ratsjártunglum, hita- 
 mynda vélum og ýmsum öðrum fjar könn un ar-
tækjum. Gert er ráð fyrir að við komandi sér- 
 fræð ingur verði leiðandi í þróun aðferða og 
afurða sem nýtast við vöktun á þessum 
eðlisþáttum náttúrunnar.

Veðurstofan er aðili að Reiknimiðstöð evr - 
ópskra veðurstofa, og hefur þar aðgang að 
reikni afli til þess að keyra viðamikil tölvulíkön. 
Veðurstofan heldur á aðild Íslands að Evr ópsku 
veðurtunglastofnuninni (EUMETSAT) og hefur 
þannig aðgang að nýjustu fjarkönnunar gögn-
um ásamt markvissri þjálfun á þessu sviði. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður 
fái viðeigandi þjálfun á þeim fagsviðum þar 
fjarkönnunargögnin verða nýtt.

Helstu verkefni 
  Faglega leiðandi hlutverk og sérfræðivinna 

í meðhöndlun og úrvinnslu fjarkönnunar-
gagna, sérstaklega veðurtunglagagna

  Þátttaka í þróun fjarkönnunaraðferða til 
eftirlits á náttúruvá og eðlisþáttum jarðar

  Miðlun veðurtunglaafurða til eftirlits
  Uppsetning og þróun grunnkerfa í móttöku 

og úrvinnslu veðurtunglagagna
  Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu 

verkþátta og samþættingu verkefna á sviði 
fjarkönnunar

  Tengiliður við EUMETSAT og erlenda 
samstarfshópa varðandi tæknilega 
úrvinnslu og gögn

  Verkefnastjórn og þátttaka í tímabundnum 
rannsóknarverkefnum tengdum fjarkönnun

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólanám á sviði raunvísinda eða 

verkfræði
  Framhaldsnám á sviði raunvísinda og/eða 

verkfræði 
  Góð forritunarkunnátta, t.d. python, C/C++, 

Fortran, Java, Unix/Linux
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
  Greiningarhæfni og færni og geta til að 

miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
  Farsæl reynsla á sviði rannsókna og 

úrvinnslu mæligagna kostur
  Þekking á hugbúnaðarprófunum og farsæl 

reynsla af hugbúnaðarverkefnastjórnun 
kostur

  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðardóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is), Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs 
og loftslagsrannsókna (halldor@vedur.is) og 
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000.

Velmerkt skiltagerð óskar eftir vönum starfsmanni  
í uppsetningu. Um er að ræða framtíðarstarf  
og þarf viðkomandi að vera orðinn 25 ára eða eldri.
100% starfshlutfall
Starfið felst í frágangi og upplímingum á merkingum skilta,
Bíla glugga ofl. Stundvísi, vandvirkni, bílpróf, og reynsla af  
sambærilegu starfi nauðsynleg.   
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
velmerkt@velmerkt.is
Upplýsingar í síma 412-7878  
Axel/Kristjana

 
 

Laus er til umsóknar staða skólastjóra Nesskóla. Leitað er 
að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn 
að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skóla-
samfélagsins í Fjarðabyggð. 

Nesskóli er rúmlega 220 nemenda skóli í Neskaupstað með 
skólaútibú í Mjóafirði. Skólinn er skipaður góðu fagfólki  
og staðsettur í nýlegu húsnæði þar sem einnig eru tónlistar-
skóli og bókasafn bæjarins.  Verið er að hefja byggingu á 
nýjum leikskóla í næsta nágrenni við skólann. Í skólanum 
ríkir góður starfandi og mikið og gott samstarf er á milli 
stofnana.  
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á  
www.fjardabyggd.is /laus störf. 
 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á  
heimasíðu hans;   www.nesskoli.is. 
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason,  
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu  
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.

Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 15. janúar 2015, en skólastjóri þarf í 
síðasta lagi að hefja störf um mánaðarmótin mars/apríl. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Skólastjórafélags 
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 5. desember og skulu umsóknir 
berast rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í 
merktu umslagi á skrifstofu Fjarðabyggðar,  
Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði.
 

Skólastjóri Nesskóla 
Fjarðabyggð

Umsóknum skal fylgja greinargott 
yfirlit yfir nám og störf, leyfis-
bréf til kennslu, upplýsingar um 
frumkvæði á sviði fræðslumála, 
ábendingar um meðmælendur 
sem og almennar upplýsingar um 
viðkomandi.

sími: 511 1144
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Sérfræðingur í gagnaumsýslu 
ofanflóðagagna

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 
8. desember nk. Umsækjendur eru 
vin saml ega beðnir um að sækja um störfin 
á heima síðu Veðurstofu Íslands undir  
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á 
www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í 
gagnaumsýslu ofanflóðagagna í fullt starf á 
Eftirlits- og spásviði. Í boði er spennandi, 
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf staðsett 
á Ísafirði. 

Eftirlits- og spásvið leikur lykilhlutverk í 
íslensku samfélagi þegar kemur að eftirliti, 
vöktun og þjónustu við almenn ing og stofn - 
anir vegna náttúruvár og veðurs. Hlut verk 
sviðs ins er að annast sam þætta raun tíma-
vöktun og útgáfu við varana og spáa vegna 
nátt úru vár á Íslandi innan þess þjón ustu-
svæðis sem stofnunin ber ábyrgð á. Sviðið 
veitir almenningi, fyrir tækjum og stofn unum 
innan lands veður þjónustu í sam ræmi við lög, 
reglu gerðir og samninga. Sviðið veitir jafn - 
framt alþjóðlegri og innlendri flug starf semi 
flugveðurþjónustu innan íslenska flug stjórn-
arsvæðisins samkvæmt samningum þar um.

Á Snjóflóðasetri Veðurstofunnar á Ísafirði 
starfa nú sjö manns. Verkefnin eru marg vísleg 
og tengjast vöktun, hættumati og rannsókn-
um á náttúruvá og náttúrufari. Snjóflóða-
setrið er í Vestrahúsinu á Ísafirði þar sem 
einnig eru margar aðrar stofnanir og fræða- 
 setur til húsa og vinnustaðurinn er því stór  
og lifandi.

Helstu verkefni 
  Umsjón ofanflóðagagna og gagnaveitna
  Kerfisbundin yfirferð gagna
  Ritstjórn snjóflóðaannála og yfirlestur á 

útgefnu efni
  Vinna við rýmingaráætlanir og -kort
  Þátttaka í hættumatsverkefnum og 

rannsóknum
  Þátttaka í almennu starfi ofanflóðahóps, 

s.s. tilfallandi vettvangsathuganir

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólanám á sviði raunvísinda, verkfræði 

og/eða sem nýst getur í starfi
  Framhaldsnám á sviði raunvísinda og/eða 

verkfræði kostur
  Farsæl reynsla á sviði úrvinnslu mæligagna
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
  Greiningarhæfni og færni og geta til að 

miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Reynsla af fjallaferðum að vetrarlagi kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita Theodór 
Freyr Hervarsson, framkvæmdastjóri (teddi@
vedur.is), Harpa Grímsdóttir, fagstjóri 
ofanflóðavár (harpa@vedur.is) og Borgar 
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@
vedur.is), í síma 522 6000.

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðumbr tilboðum
í byggingu húss með  fjórum leiguíbúðum fyrirðuíbúðum fyri

fatlaða einstaklinga við Austurkór 3a í KópavogiK3aa í Kópavog

Í húsinu, sem er steinsteypt á tveimur hæðum, verða fjórar 
íbúðir. Í verkinu fellst að byggja húsið og skila því fullbúnu 
til notkunar.

Magntölur:
Brúttó flatarmál húss: 620 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 15. maí 2016

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000- í þjónustuveri 
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með  þriðjudeginum 
25. nóvember nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 9. desem-
ber 2014 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda er þar mæta.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Vogasel – frístundaheimili   
    útboð nr. 13361.
 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod
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Sérfræðingur og aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar  
á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings með  
starfsstöð á Kirkjubæjarklaustri. 

Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans  

yfir allan Vatnajökul og stór landsvæði utan hans, alls um 14.000 km2. Á vestursvæðinu,  

sem spannar um það bil fjórðung af heildarflatarmáli þjóðgarðsins, er að finna 

þekkta áfangastaði á borð við Lakagíga, Eldgjá, Langasjó, Tungnaáröræfi, Jökulheima,  

Tungnafellsjökul, Nýjadal og Vonarskarð.  

Viðkomandi sérfræðingur heyrir undir þjóðgarðsvörð vestursvæðis, Kirkjubæjarklaustri.

Starfið er krefjandi, fjölbreytt og 
skemmtilegt og felur m.a. í sér:

•  Umsjón með rekstri Skaftárstofu - 
 upplýsingamiðstöðvar.
•  Starfsmannahald og verkstjórn 
 með sumarstarfsmönnum.
•  Faglega vinnu við landvörslu, 
 öryggismál og aðgengi gesta.
•  Fræðslu og upplýsingagjöf. 
•  Skýrslu- og áætlanagerð.  
•  Önnur tilfallandi verkefni.

Eftirfarandi verður haft til  
viðmiðunar við val í starfið:

•  Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla af landvörslu og náttúrutúlkun.

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.

•  Þekking á ferðamennsku og fræðslu til ferðamanna.

•  Þekking á náttúru Íslands og ekki síst á svæðinu 
 vestan Vatnajökuls.  

•  Góð íslensku- og enskukunnátta; önnur tungumál kostur.

• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og  
karlar eru hvött til að sækja um starfið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. mars 2015. 

Upplýsingar veitir Snorri Baldursson þjóðgarðsvörður í síma 842 4375 eða tölvupósti snorri@vjp.is. 
Skriflegar umsóknir skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði, Klausturvegi 2, 880 Kirkjubæjarklaustri,  
eigi síðar en 15. desember 2014.

SSÁÁLLFFRRÆÆÐÐIINNGGUURR
SÁÁ óskar eftir aðð ráðáða ásálflfræðiðingng m meðeð s statarfrfsrsrététtitindndii 
titill ststararfafa í í 5 500 –– 10100%0% s stötöðuðu.. ÁhÁhugugi i ogg reyynsla af störfum

g

með  börn og unglinga ásamt áfengis- og vímuefnamállum 
æskileg.

Frekari upplýsingar veiitiir Á Ása M M. SiSigugurjrjónónsdsdótóttitirr 
sásálflfræræððiningugurr SÁSÁÁÁ íí sísímama 5 53030 7 760600 0 ogg netfangi

pp ý g g jg
 asa@saa.is 

Umsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103 Reykjavík 
g g gg

merktar „Sálfræðingur 20201414““
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NÁMSKEIÐ Í UPPLÝSINGATÆKNI FYRIR KENNARA  
Á LEIK-, GRUNN OG FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Rannís auglýsir eftir tilboðum í framkvæmd á fræðslu- 
og námskeiðshaldi á sviði upplýsingatækni fyrir kennara 
á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ráðuneytið ákveðið 
að veita 5 m.kr. til framkvæmdar og utanumhalds á námskeiðum 
fyrir kennara á leik-, grunn og framhaldsskólastigi á sviði  
upplýsingatækni.  

Markmiðið er að virkja kennara til þátttöku í tækniþróun í 
skólaumhverfinu þannig að þeir beiti skapandi lausnum  
upplýsingatækninnar í kennslu sinni og verði betur undir það 
búnir að takast á við örar tæknibreytingar. Ekki er gert ráð fyrir 
að verkefni feli í sér hefðbundna kennslu í notkun á tilteknum 
hugbúnaði heldur að lögð sé áhersla á aðferðir upplýsinga 
tækninnar með ofangreind markmið í huga. 

Fræðslan getur verið í formi hefðbundinna námskeiða, fjarnáms, 
sýndarnáms eða blöndu af þessu leiðum. Námskeiðin ættu að 
hefjast á vormisseri 2015 og framkvæmd þeirra lokið fyrir árslok 
2015. Fræðslan og námskeiðin ættu að vera:  
 
   •  Fyrir kennara á skólastigunum þremur, þ.e. leik-, grunn  
       og  framhaldsskóla
   •  Bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni
   •  Fyrir byrjendur í notkun upplýsingatækni í námi 
       og lengra komna
 
Einungis tilboð frá lögaðilum sem hafa reynslu af fræðslu og 
námskeiðshaldi vera metin. Um getur verið að ræða háskóla sem 
mennta kennara, viðurkennda fræðsluaðila, fagsamtök  
og fyrirtæki sem starfa að fræðslumálum.

Umsóknarfrestur til og með 10. desember nk.
Sjá nánari upplýsingar á vef Rannís:
www.rannis.is/frettir/nr/2933

Útboð nr. 20151

Þeistareykjavirkjun
Veitur

 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í veitukerfi fyrir fyrirhugaða 
Þeistareykjavirkjun í Þingeyjarsveit samkvæmt útboðsgögnum 
nr. 20151. 
Í megindráttum felst verkið í uppsetningu lagna, ofanjarðar  
og niðurgrafinna, byggingu lokahúsa auk smærri skýla. Verktaki 
skal skila öllum lagnakerfum og mannvirkjum tilbúnum með öllum 
búnaði og tilheyrandi húskerfum auk útvegunar og uppsetningar 
á einum brúkrana í gufulokahúsi.  

Svartar lagnir eru í stærðunum DN250 til DN1200 en ryðfríar 
lagnir eru DN50 til DN200.  Lagnakerfin skiptast í safnæðar, 
safnæðastofna, gufuaðveitu, niðurrennslisveitu, vatnsveitu auk 
smærri veitukerfa. Gufulokahús, niðurrennslishús og skýli eru 
stálgrindarhús en vatnsveituhús er staðsteypt. 
 
Helstu magntölur í verkinu eru: 

  1.   Gröftur og skeringar  58.000    m3
  2.   Burðarfyllingar   20.000    m3
  3.   Yfirborðsfrágangur  30.000    m2
  4.   Forsteyptar undirstöður,  framleiðsla      350    stk
  5.   Steinsteypa í staðsteypt mannvirki     1.900    m3
  6.   Stálsmíði, svart stál       130 tonn
  7.   Stálsmíði, ryðfrítt stál         15 tonn
  8.   Stálgrindur húsa          40 tonn
  9.  Gólffletir (nettó)        330    m2
10.  Lagnir, svart stál, DN250 – DN1200   5.300      m
11.  Lagnir, ryðfrítt stál, DN50 – DN200      180      m
12.  Pípulagnir í jörðu     2.700      m
13.  Rafstrengir og raftaugar         29    km
14.  Einangrun og álklæðning  18.500    m2

Verkinu skal að fullu lokið 31. júlí 2017.
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is 
 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,   
fyrir klukkan 12:00 fimmtudaginn 29. janúar 2015. 
þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp  

ÚTBOÐ
Útboð 15737 - Allsherjar endurbætur 

innandyra á heilsugæslunni á  
Seltjarnarnesi, Suðurströnd 12. 

Fasteignir ríkissjóðs, óska eftir tilboðum í framkvæmdir við  
allsherjar endurbætur innandyra á heilsugæslunni á Seltjarnarnesi, 
Suðurströnd 12, Seltjarnarnesi. 
Um er að ræða rif á klæðningum og ofnalögn á útveggjum, rif á 
gólfefnum ásamt rif á lögnum og loftræsisamstæðum í tæknirými. 
Einangrun og múrhúðun á útveggjum, endursmíði á léttum inn-
veggjum, kerfisloftum, innihurðum, innréttingum ásamt endurnýjun á 
gólfefnum, dúk og flísum. Öll lagnakerfi, neysluvatns – og þrifakerfi, 
hitalagnir og loftræsilagnir eru endurnýjuð. Einnig verða allar  
raflagnir og lýsing í húsinu endurnýjaðar ásamt smáspennulögnum.  
 
Helstu magntölur í verkinu eru: 
Rif á klæðningum   330 m²
Rif á gólfefnum   870 m²
Einangrun og múrhúðun útveggja  330 m²
Flísalögn veggja   30 m²
Flísalögn gólfa   85 m²
Léttir innveggir    790 m²
Kerfisloft    845 m²
Innihurðir    62 stk
Gólfefni    870 m²
Spörtlun / málun gipsveggja          1.600 m²
Endurmálun sjónsteypuveggja  900 m²
 
Vettvangsskoðun / kynningarfundur verður haldin fimmtudaginn 
27. nóvember 2014,  kl. 13:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. nóvember 2015. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 3.500.- hjá  
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með  
þriðjudeginum 25. nóvember 2014. Tilboðin verða opnuð hjá 
Ríkiskaupum miðvikudaginn 10. desember 2014, kl. 14:00  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Haraldur
Sölufulltrúi
gsm 783-1494

Vera
Sölufulltrúi
gsm 866-1110

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Óskar Már
Sölustjóri
gsm 615-8200 

Víðir 
Framkvæmdarstjóri
gsm 854-2226

Stefán Páll
Sölufulltrúi
gsm 694-7186

Agnar 
Sölufulltrúi
gsm 820-1002

Ármann Þór
Sölufulltrúi
gsm 847-7000

Þórunn
Sölufulltrúi
gsm 778-7707

Kristín
Sölufulltrúi
gsm 894-3003

Helga
Sölufulltrúi
gsm 824-3797

Diðrik
Sölufulltrúi
gsm 647-8052

Björgvin Þór
Sölufulltrúi
gsm 855-1544

Ívar
Sölufulltrúi
gsm 690-9090

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Stærð : 99,3fm
Herbergi : 2
Byggingarár : 2005
Fasteignamat : 24.650.000

Stærð : 131fm
Herbergi : 3
Byggingarár : 1983
Fasteignamat : 26.400.000

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Haraldur Guðjónsson
Sölufulltrúi
gsm 783-1494
haraldur@domusnova.is

Opið hús á sunnudag 13:30-14:00  Opið hús á sunnudag 15:00-15:30  

Nýstandsett falleg 3. herb íbúð á 1. hæð að Álfkonuhvarfi 37
með stæði í bílahúsi. Lyftuhús og sérinngangur .
Í kjallara er rúmgóð sérgeymsla. 
Þá fylgir eigninni sérmerkt bílastæði í bílahúsi
Íbúðin  er  laus til afhendingar við kaupsamning
Falleg íbúð á barnvænum stað í kópavogi, stutt í leikskóla og skóla.

Falleg og full endurnýjuð 4. herbergja íbúð á 1. hæð, 
að Skeljagranda 2 með stæði í bílskýli.
Öll íbúðin er nýlega endurnýjuð.
Allar innréttngar eru sérsmíðaðar frá Brúnás.
Búið er að skipta um gler í gluggum að mestu leyti í íbúðinni.
Stutt í alla þjónustu og skóla.

Álfkonuhvarf 37 Verð : 33.900.000 Skeljagrandi 2 Verð : 39.900.000 Byggingarlóð að Kársnesbraut 98 Verð : Tilboð

Um er að ræða byggingarlóð (iðnaðar og athafnalóð) að Kársnesbraut 98
Fyrir liggur samþykki á byggingu uppá 3.hæðir.
Lóðin er  um  944 fm samtals .
Góð fjárfesting fyrir verktaka

Nýbýlavegur 8, 2 hæð  200 Kópavogur  www.domusnova.is  S : 527-1717 - Fax 527-1718

Byggingareitur

Stefán Páll
Sölufulltrúi
gsm 694-7186
stefanp@domusnova.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

STÓRIKRIKI 8 – 270 MOS
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV. KL. 15:00 – 15:30

- Allur frágangur á eigninni er til fyrirmyndar.  
- Lóð er sérlega glæsilega frágenginn, bílaplan hellulagt með hitalögn.  g g

ðH fð b dV. 72,9 millj.

BLÁSALIR 2 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 23. NÓV. KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt parhús með 5 svefnherbergjum, alls um 230 fm
- Baðherbergi á báðum hæðum og rúmgóður bílskúr
- Glæsilegt útsýni.  
V. 61 millj.

MARARGATA 2 – 190 VOGAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 23. NÓVEMBER KL. 13:00 – 13:30
- Skemmtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga. 
- 3-4 svefnherbergi og stór, rúmgóð stofa og 33 fm flísalagður bílskúr, alls 172 fm.
- Skipti á minni eign á höfuðborgarsvæðinu 
   koma til greina !
V. 29,9 millj.

HÆÐARSEL 15 -  109 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24 NÓV FRÁ KL 17:30-18:00
AUKA ÍBÚÐ Í KJALLARA Í ÚTLEIGU.
-  Fallegt og einstakl. vel staðsett 318.1 fm. 11 herb. einbýlish. í botnlanga.
-  Góð staðstetning, 3ja herb. íbúð í kjallar sem er í útleigu. 
-  Stutt í skóla og alla þjónustu.
-  SJÓN ER SÖGU RÍKARI.
V. 56,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FANNAHVARF 4 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 23.NÓV KL.15:30-16:00
- Rúmgóð 4ra herb. 112 fm endaíbúð
- Sérinngangur 
- Vandaðar innréttingar 
- Suð-austur svalir / útsýni
- Yfirtakanlegt lán uppá kr: 21 millj.
V. 36,9 millj.

FURUGRUND 22 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV FRÁ 13.00 – 13.30
- Björt 73.1 fm íbúð á annarri hæð.
- Töluvert endurnýjuð íbúð.
- Rúmgóðar svalir meðfram íbúð.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 25,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. NÓV. KL. 14.00 – 14.30
- Snyrtileg 86 fm íbúð á annarri hæð.
- Eignin hefur verið endurnýjuð að utan.
- Vinsæll staður í hlíðunum.
- Stutt í þjónustu.
V. 27,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HRAUNTEIGUR 15 -  105 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24 NÓV FRÁ KL 16:30-17:00
-  Einstaklega vel skipulögð og falleg mikið endurnýjuð 3ja herb. 45 fm ris íbúð
-  Stutt í alla þjónustu, innan við 200 metra í skóla / leikskóla. Sjón er sögu ríkari. 
-  Búið er að skipta um dren, skolp og lagnir.
V. 22,9 millj.



| FASTEIGNIR | 

Strandvegur 14 – Sjálandi Garðabæ. 5 herbergja endaíbúð

Glæsileg 131,3 fm. 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð með 
gluggum í 3 áttir auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri 
bílageymslu í kjallara hússins. Samliggjandi stofur með  
útbyggðum glugga til suðurs og útsýni til sjávar. Útgengi er 
úr stofu á skjólsælar svalir til suðurs. Eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Húsið er álklætt að utan 
og því viðhaldslítið. Verð 44,9 millj. Íbúð merkt 0204. 
Axel og Margrét á bjöllu. Verið velkomin.

Norðurbrú 2 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð

Mjög falleg, björt og vel skipulögð 123,4 fm. íbúð á 2. hæð 
í góðu álklæddu fjölbýlishúsi í Sjálandi. Fallegt útsýni er úr 
íbúðinni yfir sjóinn. Flísalagðar suðvestur svalir. Gólfsíðir 
gluggar í stofu. Fallegt eldhús með birkiinnréttingum. Sér 
stæði í bílageymslu fylgir og lyfta er í húsinu. Staðsetning 
eignarinnar er góð í nýlegu en grónu hverfi þaðan sem stutt 
er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.fl. Verð 41,9 millj. 
Íbúð merkt 0204. Verið velkomin.

Búðagerði 3.  2ja herb. íbúð auk útleigurýmis í kjallara

Vel skipulögð 46,7 fm.  íbúð á 1.hæð auk 5,0 fm. sér geymslu í 
kjallara á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Íbúðinni 
fylgir 35,6 fm. rými í kjallara þar sem innréttuð er ósamþykkt 
íbúð sem hægt er að leigja út. Flísalagðar svalir til suðurs 
út af stofu. Íbúðin er vel staðsett í húsinu og snýr inn í garð. 
Laus til afhendingar fljótlega. Verð 27,9 millj. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL.  14.00 – 14.30

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL.  14.30 – 15.00

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL.  15.00 – 15.30

OPIÐ HÚS

sunnudag

OPIÐ HÚS

sunnudag

OPIÐ HÚS

sunnudag

LAUS STRAX

LAUS FLJÓTLEGA

Stórglæsileg 198 fm eign í mikið endurnýjuðu þríbýlishúsi á góðum 
stað við Reynimel í vesturbæ Reykjavíkur. Um er að ræða efri 
sérhæð auk stæði í bílskúr. Að utan er búið að endursteina húsið og 
er lóðin falleg og snyrtileg. Geymsluloft er yfir íbúðinni. Sameign er 
sérstaklega snyrtileg. V. 68 m. Í kjallara er 65 fm 2ja herbergja íbúð 
sem er einnig til sölu. 8412
Eignin verður sýnd laugardaginn 22. nóv. milli kl. 13:00 og 14:00

Reynimelur 28 - 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIN HÚS Í HVERAGERÐI!
 Sunnudaginn 23. nóvember milli kl. 16 
og 17 að Kjarrheiði  4 og Lyngheiði 20

Kjarrheiði 4 -  Parhús.  Verð kr. 23.5 milljónir.
Lyngheiði 20 – Einbýli.  Verð kr. 31.5 milljónir.
Afhending eigna við kaupsamning. Verið velkomin!

Nánari uppl. hjá Fagvís s:  483-5900  
Kristinn G. Kristjánsson lögg. fasteignasali 

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Eyktarhæð 5, einbýli 

Opið hús sunnudaginn 23. nóv frá 14:00-15:00.
Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ á tveimur hæðum ásamt  
innbyggðum bílskúr, samtals 263,5 fm. Góð herbergi og stórar 
stofur. Gólfefni eru parket, flísar og dúkur. Lóð í góðri rækt 
með sólpöllum. Hús sem býður uppá mikla möguleika.  
Verð 71,9 millj. 
Nánari uppl: Gústaf Adolf lgf., gustaf@heimili.is / 895-7205
 

OPIÐ HÚS

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Rauðarárstígur 3  

Kristján Baldursson
Hdl. Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARD. 22. NÓV FRÁ KL. 13:00-13:30  
Um er að ræða fallega íbúð á fyrstu hæð á þessum vinsæla stað 
í hjarta Reykjavíkur.  Ástand hússins er mjög gott og hefur mikið 
verið gert fyrir það sl. ár. Stærð: 77.3 fm. Verð 28.4 m.

LANDVIT ÓSKAR EFTIR 
BÚJÖRÐUM TIL LEIGU 

 Á SUÐUR- OG VESTURLANDI. 

Nánari upplýsingar gefur Viggó í síma 
824-5066 eða á viggo@landvit.is 

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Heiðaþing 3
203 Kópavogur
Glæsilegt parhús á einni hæð

Stærð: 194,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 50.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 63.500.000
Um er að ræða 194,2 fm hús og þar af er bílskúr 30,5 fm. Í húsinu eru þrjú góð svefnherbergi og mjög
vel útbúið fataherbergi. Lofthæð er mikil og stórir gólfsíðir gluggar. Allir milliveggir eru steyptir.
Innréttingar eru sérsmíðaðar af Sérverk, hvítar og eik, og gegnheilt eikarparket er á gólfi. Forhitakerfi er
á öllu neysluvatni og hitaveitu. Gólfhiti er í öllum rýmum. Öll lýsing í húsinu er hönnuð af Lumex.
Sérsmíðaðar gardínur eru í öllum gluggum frá Nútí

Lind

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

ÞRIÐJUDAG 25.NÓV FRÁ 17:30 - 18:00

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

699-3702
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Traust og góð þjónusta í 12 ár

• Samþykktar teikningar,  453 fm.  
• Verslun og lager ásamt fjórum íbúðum á efri hæðum.

• 150 ferm jarðhæð.  
• Fyrir liggur samþykki á að skipta húsnæðinu í tvær einingar. 
• Húsnæðið er laust.

TÆ
KIFÆ

RI

Í V
ESTU

RBÆNUM

Laugavegur 50 
- Samþykktur byggingareitur

Ægisíða 123 
- Atvinnuhúsnæði

Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is

Nánari upplýsingar gefur Leifur Aðalsteinsson í síma 662-3999

Björn Þorri 
Viktorsson
Hrl og lgf

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Karl Georg  
Sigurbjörnsson
Hrl og lgf

Jónas Örn  
Jónasson
Hdl og lgf

Andrea Ólafsdóttir
Sölufulltrúi

Snæfríður 
Þorvaldsdóttir 
Sölufulltrúi

Miðborg fasteignasala - Sundagörðum 2 -  104 Reykjavík – Sími 533 4800 – www.midborg.is – midborg@midborg.is

 

Kötlufell 5 
Opið hús sunnudag 23. nóv. á milli kl. 16.00 og 16.30
Góð tveggja herbergja íbúð á efstu hæð í 4 hæða fjölbýli.  
Góð staðsetning og stutt í alla þjónustu. Stærð 64,2.  
V. 17.9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Skildinganes 4
Opið hús laugardag 22. nóv. frá kl.17.00 -17.30
Fimm herbergja sérhæð í þríbýli í Skerjafirði. Sannkallað  
“þorp í borg” - stutt í sjávarsíðuna, miðborgina og báða 
háskólana. Stærð 127,9 fm. V.39,5 m. 
Uppl. Andrea S. 698-8101

 

Bergþórugata 59
Opið hús sunnudag 23. nóv. á milli kl. 14.30 og 15.00
Falleg 4 herbergja íbúð í góðu litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í 
101 Reykjavík. Eignin er á tveimur hæðum. Þrjú svefnherbergi. 
Stærð 101,7fm. Verð 34,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VILT ÞÚ DETTA Í LUKKUPOTTINN?
Við erum í jólaskapi. Þess vegna munu allir sem skrá eign í einkasölu hjá
Miðborg til 31. janúar 2015, fá kr. 30.000 gjafabréf frá WOW air, við sölu eignar.

HRINGDU NÚNA TIL AÐ FÁ FRÍTT SÖLUVERÐMAT !

533 4800











Holtsvegur 31-33  210 Garðabær (Urriðaholt)

VERÐ FRÁ KR. 34.600.000

Fasteignasalan TORG kynnir 2ja til 5 herbergja 90,3fm til 165,9fm 
glæsilegar útsýnisíbúðir fullbúnar án gólfefna að Holtsgötu 31-33, 
Urriðaholti í Garðabæ. Eitt bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir hverri 
íbúð. Um er að ræða glæsilegar og nýjar útsýnisíbúðir á einum besta 
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ.

Lofthæð 2,8m. Gluggar á þrjá vegu í 2ja og 3ja herbergja íbúðum og á 
fjóra vegu í stærri íbúðum.

Stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru. Framkvæmdir við grunn- 
og leikskóla eru ákveðnar. Stutt í golf, útiveru og á helstu stofnbrautir.

Teikningar og skilalýsing liggja fyrir. Allar nánari upplýsingar og 
bókun skoðunar hjá Sigurði fasteignasala í síma 898 6106
eða hjá Þorsteini fasteignasala í síma 694 4700.

18 ÍBÚÐIR     Stærðir: 90,3 - 165,9m2

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 23. nóv. kl.14:00 – 15:00

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

m til 165,9fm
götu 31-33, 
ahúsi fylgir hverri 
á einum besta 
Garðabæ.

gja íbúðum og á

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

íbúð 403
Afhending vor 2015

Iðnaðarhúsnæði - Helguvík
Stuðlaberg Fasteignasala kynnir nýlegt 293.6fm 

iðnaðarhúsnæði í Helguvík í Reykjanesbæ!
Hentar vel fyrir bílaleigu sem og aðra starfsemi, 

aðeins 3-4 mín akstur í Flugstöðina.
Stór innkeyrslu hurð milliloft og malbikað frágengið bílaplan.

Afhendist 1. Jan 2014
Verð 27.000.000

Skoðar að taka bíla og tæki uppí hluta kaupverðs

Upplýsingar veitir Brynjar í s: 896-5464

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS

46,9 millj.Verð:

Glæsileg ný og fullbúin 3ja-4ra herb. 
íbúð í lyftuhúsi.

5. og efsta hæð, fallegt útsýni,
tvennar svalir.

Flottur um 40 fm bílskúr og stæði 
í bílageymslu.

Eignin er fullbúin með ljósum, 
gardínum og parketi
Laus strax

sunnudag 23.nóvember  

frá kl.15:00-16:00

Þaksvalir með heitum potti

Vindakór 2 
íbúð 503 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

OPIÐ HÚS

40,9 millj.Verð:

Afar glæsileg 121 fm 5 herbergja íbúð 

á 1. hæð 

Eignin er nánast ný að innan sem utan

Laus strax.

Sunnudag 23.nóvember  

frá kl.14:30-15:00

Eskihlíð 20a 

Nýinnréttaður veitingastaður í 335,0 fermetra eigin 
húsnæði með fullkomnu eldhúsi. Staðurinn tekur 80 
manns í sæti og eldhúsið getur auðveldlega annað 
heimsending um til viðbótar við veitingasal.   
Verð 95,0 milljónir.
Allar nánari uppl. veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. 
fasteignasali í gegnum netfang: gtj@fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

VEITINGASTAÐUR Í EIGIN HÚSNÆÐI
Hörpulundur 5, Garðabæ

Steinsteypt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr birt  
stærð  200 fm. Nýtt baðherbergi. Gott skipulag. Verönd út af stofu.  
Mjög friðsæll og góður staður og stutt í alla þjónustu. Verð aðeins 
49.9 millj. Nánari upplýsingar um veitir Guðmundur Valtýsson 
í síma 865 3022 eða gudmundur@stakfell.is

OPIÐ HÚS, laugard. 22. nóv. frá kl. 13:00 til 13:30.  

OPIÐ HÚS

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

Verð aðeins 49.9 m.

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson


